Indkaldelse til

Ordinært årsmøde – online - for distrikt 4 DRF
Torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.30
Online på TEAMS
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Præsentation af budget
- herunder fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
På valg er: Formanden er ikke på valg i år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Dorte Njor-Larsen og Christina Ebbesen
8. Valg af suppleanter:
På valg er: Karsten Hansen og Gitte Malene Hansen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, bedes være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før årsmødet.
Af hensyn til planlægningen bedes I tilmelde
hellesmadsen@hotmail.dk, senest 15. februar 2021.

jer

til

Helle

S.

Madsen,

Som I kan se ovenfor, så foregår mødet virtuelt i Teams, og derfor skal jeg bruge en
mail, hvor jeg kan sende indkaldelsen til. Det eneste det kræver er en computer,
telefon eller ipad, som har lyd og kamera og så vil I modtage en mail, hvor der er et
link, som I skal bruge for at komme på teams.
Normalt ”plejer” vi efter årsmødet at overrække blomster til ranglistevindere samt
ryttere, som skal hædres for en særlig præstation, men det kan vi af gode grunde
ikke i år. Vi vil i stedet have en særlig reception på et senere tidspunkt for alle, som
skal hædres. MEN vi vil gerne vide senest 15. februar 2021, hvorvidt I har nogle, som
skal hædres for deres præstation for 2020, og så vil vi på vores årsmøde lave en
omtale. Husk det er placeringer til DM, VM, NM samt placeringer opnået i udlandet
eller andre ekstraordinære resultater. Et billede og en kort tekst, så er vi glade.

På distriktsbestyrelsens vegne

Helle S. Madsen
Formand

